
  

3.2 ส่วนเนื้อเร่ือง 
 

เนื้อเรื่องของบทนิพนธ์
ควบคุมบทนิพนธ์เห็นสมควร ซ่ึงบทนิพนธ์ส่วนใหญ่
มักจะแบ่งออกเป็น 5 บท คือ บทนํา วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง วิธีดําเนินการวิจัย ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการวิจั
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative r
เป็นบทนํา และบทสุดท้ายเป็นบทสรุป
ประกอบด้วยบทต่าง ๆ จํา

 บทท่ี 1 บทนํา (Introduction) 
ควรประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้

1. ท่ีมาและความสําคัญของปัญหา 
problem)กล่าวถึง ความเป็นมาของปัญ
หลักการสําคัญ จากการประมวลมาจากทฤษฎีและ
ศึกษาวิจัยในปัญหานั้น เพ่ือความก้าวหน้าของวิทยาการ
สําคัญท่ีผู้ทําบทนิพนธ์ประสงค์ท่ีจะค้นหา คําตอบ โดยใช้แนวทางการวิจัย ตลอดจนข้อความท่ี
ชี้ให้เห็นว่าเม่ือทําวิจัยแล้วเสร็จ จะสามารถ

2. วัตถุประสงค์
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
ข้ึนต้น ด้วยคําว่า “เพ่ือ....
เพ่ือประเมิน… เป็นต้น ส่วนภาษาอังกฤษนิยมข้ึนต้นด้วยคําว่า 
todevelop…, to analyze…, to synthesize…, 
หลายข้อนิยมเขียนเป็นข้อ ๆ

3. สมมติฐาน
คาดคะเนถึงผลการวิจัยท่ีจะเกิดข้ึนว่าจะเป็นลักษณะใดหรือมีผลอย่างไรท้ังในเชิงปริมาณหรือ เชิง
คุณภาพ ซ่ึงนิยมเขียนเป็นข้อ ๆ โดยมี

4. ขอบเขตการวิจัย 
วิจัยครั้งนี้จะทําอะไร ปริมาณเท่าใด กระทํากับใคร สิ่งใด และ
สามารถกระทําได้สําเร็จภายในเวลา ภายใต้กรอบของปัญหาและความต้องการท่ีระบุไว้ในความ

                  บทท่ี 3 องค์ประกอบของบทนพิน

บทนิพนธ์ จะแบ่งออกเป็นก่ีบทก็ได้ตามความจําเป็นข้ึนอยู่กับผู้วิจัยและกรรมการ
ควบคุมบทนิพนธ์เห็นสมควร ซ่ึงบทนิพนธ์ส่วนใหญ่ท่ีใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative r

บท คือ บทนํา วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง วิธีดําเนินการวิจัย ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ตามลําดับ

(Qualitative research) มักจะแบ่งออกเป็น 5-6 บท ตามความจําเป็น 
เป็นบทนํา และบทสุดท้ายเป็นบทสรุปส่วนเนื้อเรื่องบทนิพนธ์ โดยท่ัวไปท่ีนิยมกันอย่างแพร่หลาย 
ประกอบด้วยบทต่าง ๆ จํานวน 5 บท ดังนี้   

Introduction)  
ควรประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

มาและความสําคัญของปัญหา (Background and significance of the 
กล่าวถึง ความเป็นมาของปัญหา ประเด็นสาระสําคัญของหัวเรื่อง
คัญ จากการประมวลมาจากทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และความจําเป็นท่ีจะต้อง

น เพ่ือความก้าวหน้าของวิทยาการในแขนงนั้น รวมถึงการกล่าวถึงประเด็น
นิพนธ์ประสงค์ท่ีจะค้นหา คําตอบ โดยใช้แนวทางการวิจัย ตลอดจนข้อความท่ี

าเม่ือทําวิจัยแล้วเสร็จ จะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร    
วัตถุประสงค์การวิจัย (Research objectives)เป็นข้อความท่ีระบุเป้าหมายท่ี

วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระต้องการค้นหาข้อเท็จจริงในประเด็นต่าง ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่นิยมเขียน
....” เช่น เพ่ือศึกษา… เพ่ือพัฒนา... เพ่ือวิเคราะห์… เพ่ือสังเคราะห์

เป็นต้น ส่วนภาษาอังกฤษนิยมข้ึนต้นด้วยคําว่า “to” 
todevelop…, to analyze…, to synthesize…, และ to evaluate… เป็นต้น ถ้ามีวัตถุประสงค์
หลายข้อนิยมเขียนเป็นข้อ ๆ โดยเรียงลําดับตามเป้าหมายท่ีจะทําการวิจัย     

สมมติฐานการวิจัย (Research hypotheses) (ถ้ามี) เป็นข้อความท่ีกําหนดข้ึน
คาดคะเนถึงผลการวิจัยท่ีจะเกิดข้ึนว่าจะเป็นลักษณะใดหรือมีผลอย่างไรท้ังในเชิงปริมาณหรือ เชิง
คุณภาพ ซ่ึงนิยมเขียนเป็นข้อ ๆ โดยมีสาระสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัย (Scope of study)เป็นข้อความท่ีกําหนดให้
อะไร ปริมาณเท่าใด กระทํากับใคร สิ่งใด และ/หรือกระทํา เม่ือใด เพ่ือให้การวิจัย

สามารถกระทําได้สําเร็จภายในเวลา ภายใต้กรอบของปัญหาและความต้องการท่ีระบุไว้ในความ
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ข้ึนอยู่กับผู้วิจัยและกรรมการ
(Quantitative research) 

บท คือ บทนํา วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง วิธีดําเนินการวิจัย ผลการ
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ตามลําดับส่วนบทนิพนธ์ท่ีใช้วิธี

บท ตามความจําเป็น โดยบทท่ี 1 
นิพนธ์ โดยท่ัวไปท่ีนิยมกันอย่างแพร่หลาย 

ignificance of the 
หา ประเด็นสาระสําคัญของหัวเรื่องท่ีนําเสนอแนวคิด 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และความจําเป็นท่ีจะต้อง
ในแขนงนั้น รวมถึงการกล่าวถึงประเด็น

นิพนธ์ประสงค์ท่ีจะค้นหา คําตอบ โดยใช้แนวทางการวิจัย ตลอดจนข้อความท่ี

เป็นข้อความท่ีระบุเป้าหมายท่ีผู้ทํา 
ต้องการค้นหาข้อเท็จจริงในประเด็นต่าง ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่นิยมเขียน

เพ่ือสังเคราะห์... และ 
เช่น to study…,  

ป็นต้น ถ้ามีวัตถุประสงค์

เป็นข้อความท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือ
คาดคะเนถึงผลการวิจัยท่ีจะเกิดข้ึนว่าจะเป็นลักษณะใดหรือมีผลอย่างไรท้ังในเชิงปริมาณหรือ เชิง

าระสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
นข้อความท่ีกําหนดให้ชัดเจนลงไปว่าการ

หรือกระทํา เม่ือใด เพ่ือให้การวิจัย
สามารถกระทําได้สําเร็จภายในเวลา ภายใต้กรอบของปัญหาและความต้องการท่ีระบุไว้ในความ
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เป็นมาและความสําคัญของปัญหาและครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยท่ัวไปนิยมกําหนด
ขอบเขตของการวิจัยใน 3 ประเด็นดังนี้  

4.1 เนื้อหาสาระ (Content)กล่าวถึง ขอบเขต ของเนื้อหา ปริมาณงาน เทคนิคท่ี
ใช้ วิธีการท่ีใช้ ทฤษฎีท่ีใช้ ลักษณะข้อมูล และเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น 

4.2 พ้ืนท่ีหรืออาณาเขต (Area)กล่าวถึง พ้ืนท่ีในการวิจัย พ้ืนท่ีศึกษาข้อมูล 
ขอบเขต อาณาเขต พันธะ รวมท้ังประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และ
จํานวนข้อมูล เป็นต้น  

4.3 เวลา (Time)กล่าวถึง ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย เวลาในการศึกษาข้อมูล 
เวลาในการดําเนินการทดลองหรือการสังเกตผลและเวลาในข้ันตอนต่างๆ ท่ีคาดว่าจะมีผลต่อการวิจัย      

5. ข้อตกลงเบ้ืองต้น (Basic assumption) (ถ้ามี) เป็นข้อความท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือระบุ
ความคิดพ้ืนฐานหรือข้อจํากัดบางประเด็นท่ีผู้ทําวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระต้องการทําความ
เข้าใจกับผู้อ่านว่า การวิจัยครั้งนั้นมีข้อจํากัด มีข้อยกเว้น หรือมีข้อตกลงอะไรบ้าง ซ่ึงจะต้องเป็น 
ประเด็นสําคัญท่ีส่งผลต่อการวิจัยเท่านั้น มิใช่ประเด็นท่ัว ๆ ไป     

6. นิยามศัพท์เฉพาะ (Definitions)เป็นข้อความท่ีอธิบายความหมายของคําสําคัญ 
บางคํา (Keywords) ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนั้น ซ่ึงคําเหล่านั้นจะมีความหมายเฉพาะในการวิจัยครั้งนั้น 
เท่านั้น ไม่ใช่เป็นความหมายท่ัว ๆ ไป โดยท่ัวไปนิยมเขียนเป็นข้อ ๆ 

7. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ (Expected outcome)เป็นข้อความท่ีร้อยเรียงถึง
ผลการวิจัยว่าจะนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ซ่ึงข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนั้น โดยอาจจะ
นําผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผน กําหนดนโยบาย ปรับปรุงกระบวนการทํางาน พัฒนา ระบบงาน 
ใช้ในการบริหาร ใช้เป็นข้อมูลสําหรับการตัดสินใจ และใช้แก้ปัญหา เป็นต้น ในการเขียนประโยชน์ท่ี
คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยนั้นจะต้องสอดคล้องกับประเด็นปัญหาของการวิจัยท่ีผู้วิจัย ยกข้ึนมาใน
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา ไม่ใช่ประโยชน์ท่ีเป็นข้อความเลื่อนลอยโดยท่ีไม่ทําวิจัยเรื่องนี้
ก็เขียนได้ การเขียนประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ สามารถเขียนเป็นความเรียงหรือเขียน เป็นข้อ ๆ ก็ได้   
 
 

บทท่ี 2 การทบทวนวรรณกรรม(Literature review) 
 ควรประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้    

1. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง (Concepts and theories)เป็นส่วนท่ีผู้ทําบท
นิพนธ์ได้ทําการรวบรวม ทฤษฎี หลักการ แนวคิด เทคนิค วิธีการ และข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
วิจัยครั้งนั้น โดยทําการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินสาระสําคัญดังกล่าวอย่างครอบคลุม 
กว้างขวาง และเจาะลึกในประเด็นท่ีจะศึกษาวิจัย เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเรื่องท่ีจะทําวิจัยอย่าง



  
ชัดเจน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามท่ีระบุไว้ขอบเขตขอ
ประเด็นสําคัญเป็นข้อ ๆ ก่อนในตอนต้น หลังจากนั้นจึงนําเสนอรายละเอียดแต่ละข้อ ๆ หรือ แต่ละ
ประเด็น ๆ โดยจะต้องสรุปให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผู้วิจัยได้นําแ
วิจัยของตนอย่างไรและเก่ียวข้องกับส่วนใด รวมท้ังแต่
กันอย่างไร ไม่ใช่นําเสนอแนวคิดและทฤษ
เข้ากับงานวิจัยของตน  

2. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
ก่อนท้ังงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงเก่ียวข้องกับ
จากชื่อเรื่องว่ามีความเก่ียวข้องหรือใกล้เคียงกับชื่อเรื่
รวมท้ังพิจารณาความใหม่หรือความเป็น
ไม่ควรจะนํามาอ้างอิง (ยกเว้นเอกสารท่ีแสดงทฤษฎีท่ีเป็นจริง
ระดับการศึกษาของการวิจัยเรื่องนั้นด้วย เช่น ถ้าเป็นดุษ
ระดับดุษฎีนิพนธ์เช่นกัน ในการเขียนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง นิยมเขียนอ้างอิงจากงานวิจัยในอดีตมาถึง
งานวิจัยท่ีเป็นปัจจุบัน โดยนําเสนอเรียงลําดับจากปี พ

บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจัย 
 เป็นเนื้อหาส่วนสําคั
เก่ียวกับแผนการและวิธีดําเนินงานเป็นลําดับ ก่อนลงมือทําการวิจัย รวมถึงประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง เครื่องมือท่ีใช้ใน การวิจัย ข้ันตอนการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือนําไปสู่การ
สรุปผล อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะต่อไป การเขียนวิธีการดําเนินงานวิจัยมีรูปแบบการเขียน
แตกต่างกัน ข้ึนอยู่กับประเภท ของการวิจัย เนื้อเรื่อง และการออกแบบวิธีวิจัย ซ่ึงการเขียนบทท่ี 
สาระสําคัญท่ีจะต้องพิจารณา ดังนี้   

1. กระบวนการรวบรวมข้อมูล
กะทัดรัด เก่ียวกับวิธีการท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล โดยให้เหตุผลของการเลือกข้อมูลนั้น ๆ ข้ันตอน 
โดยละเอียดเก่ียวกับวิธีการรวบรวมข้อมูลนั้น โดยท่ัวไปจะยึดหลัก 
ข้อมูลท่ีรวบรวมมาจะต้องตอบปัญหาการวิจัยได้ ประการท่ีสอง ระบุแหล่งท่ีมา
และประการท่ีสาม จะต้องสอดรับตามวัตถุประสงค์ของผู้วิจัยในการนําข้อมูลมาใช้   

2. กระบวนการกระทํากับข้อมูล
ข้ันตอน และวิธีการในการกระทําต่อข้อมูลท่ีรวบรวมม
อย่างชัดเจน มีการชี้แจงข้ันตอนการกระทํากับข้อ
ข้อมูล วิธีการเก็บข้อมูล ซ่ึงอาจเป็นการสอบถาม การสังเกตการณ์ หรือการสัมภาษณ์ รวมท้ังวิธีการ

                  บทท่ี 3 องค์ประกอบของบทนพิน

ละครอบคลุมตามท่ีระบุไว้ขอบเขตของการวิจัย การเขียนในส่วนนี้นิยม
ประเด็นสําคัญเป็นข้อ ๆ ก่อนในตอนต้น หลังจากนั้นจึงนําเสนอรายละเอียดแต่ละข้อ ๆ หรือ แต่ละ
ประเด็น ๆ โดยจะต้องสรุปให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผู้วิจัยได้นําแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องมาใช้

ตนอย่างไรและเก่ียวข้องกับส่วนใด รวมท้ังแต่ละประเด็น ๆมีความสัมพันธ์หรือ
กันอย่างไร ไม่ใช่นําเสนอแนวคิดและทฤษฎีแต่ละประเด็น ๆ อย่างเลื่อนลอยปราศจาก การเชื่อมโยง

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง (Related research)เป็นส่วนท่ีนําเสนอผลงานวิ
ก่อนท้ังงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงเก่ียวข้องกับการวิจัยครั้งนั้น โดยพิจารณา
จากชื่อเรื่องว่ามีความเก่ียวข้องหรือใกล้เคียงกับชื่อเรื่องหรือประเด็นในการวิจัยมากน้อย

มท้ังพิจารณาความใหม่หรือความเป็นปัจจุบัน โดยพิจารณาจากปีของการพิมพ์ ถ้ามากกว่า 
ยกเว้นเอกสารท่ีแสดงทฤษฎีท่ีเป็นจริง) ถ้าเป็นวิทยานิพนธ์ก็ควร

ระดับการศึกษาของการวิจัยเรื่องนั้นด้วย เช่น ถ้าเป็นดุษฎีนิพนธ์ก็ควรพิจารณางานวิจัยท่ี
ระดับดุษฎีนิพนธ์เช่นกัน ในการเขียนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง นิยมเขียนอ้างอิงจากงานวิจัยในอดีตมาถึง
งานวิจัยท่ีเป็นปัจจุบัน โดยนําเสนอเรียงลําดับจากปี พ.ศ. จากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน  

วิธีดําเนินการวิจัย (Research methodology)  
เป็นเนื้อหาส่วนสําคัญและถือได้ว่าเป็นหัวใจสําคัญของบทนิพนธ์ซ่ึงผู้วิจัยจะต้

วิธีดําเนินงานเป็นลําดับ ก่อนลงมือทําการวิจัย รวมถึงประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง เครื่องมือท่ีใช้ใน การวิจัย ข้ันตอนการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือนําไปสู่การ

ะ ข้อเสนอแนะต่อไป การเขียนวิธีการดําเนินงานวิจัยมีรูปแบบการเขียน
แตกต่างกัน ข้ึนอยู่กับประเภท ของการวิจัย เนื้อเรื่อง และการออกแบบวิธีวิจัย ซ่ึงการเขียนบทท่ี 
สาระสําคัญท่ีจะต้องพิจารณา ดังนี้    

กระบวนการรวบรวมข้อมูล เป็นการอธิบายให้เห็นอย่างชัดเจน สมบูรณ์
กะทัดรัด เก่ียวกับวิธีการท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล โดยให้เหตุผลของการเลือกข้อมูลนั้น ๆ ข้ันตอน 
โดยละเอียดเก่ียวกับวิธีการรวบรวมข้อมูลนั้น โดยท่ัวไปจะยึดหลัก 3 ประการ ได้แก่ ประการแรก 
ข้อมูลท่ีรวบรวมมาจะต้องตอบปัญหาการวิจัยได้ ประการท่ีสอง ระบุแหล่งท่ีมา
และประการท่ีสาม จะต้องสอดรับตามวัตถุประสงค์ของผู้วิจัยในการนําข้อมูลมาใช้   

กระบวนการกระทํากับข้อมูล เป็นกระบวนการท่ีจะต้องอธิบายถึง แผนงาน 
ข้ันตอน และวิธีการในการกระทําต่อข้อมูลท่ีรวบรวมมา โดยกําหนดถึงวิธีการจัดหมวดหมู่
อย่างชัดเจน มีการชี้แจงข้ันตอนการกระทํากับข้อมูลและการแปลความหมาย เช่น 
ข้อมูล วิธีการเก็บข้อมูล ซ่ึงอาจเป็นการสอบถาม การสังเกตการณ์ หรือการสัมภาษณ์ รวมท้ังวิธีการ
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บัณฑิตวิทยาลัย มรม. 

งการวิจัย การเขียนในส่วนนี้นิยมนําเสนอ
ประเด็นสําคัญเป็นข้อ ๆ ก่อนในตอนต้น หลังจากนั้นจึงนําเสนอรายละเอียดแต่ละข้อ ๆ หรือ แต่ละ

นวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องมาใช้ในการ
ละประเด็น ๆมีความสัมพันธ์หรือมีการเชื่อมโยง

ปราศจาก การเชื่อมโยง

ป็นส่วนท่ีนําเสนอผลงานวิจัยท่ีมีผู้ทํามา
การวิจัยครั้งนั้น โดยพิจารณาคําสําคัญ

องหรือประเด็นในการวิจัยมากน้อยเพียงใด 
ปีของการพิมพ์ ถ้ามากกว่า 10 ปี 

ทยานิพนธ์ก็ควรพิจารณา
ฎีนิพนธ์ก็ควรพิจารณางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องใน

ระดับดุษฎีนิพนธ์เช่นกัน ในการเขียนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง นิยมเขียนอ้างอิงจากงานวิจัยในอดีตมาถึง
จากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน   

ซ่ึงผู้วิจัยจะต้องรายงาน
วิธีดําเนินงานเป็นลําดับ ก่อนลงมือทําการวิจัย รวมถึงประชากรและกลุ่ม

ตัวอย่าง เครื่องมือท่ีใช้ใน การวิจัย ข้ันตอนการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือนําไปสู่การ
ะ ข้อเสนอแนะต่อไป การเขียนวิธีการดําเนินงานวิจัยมีรูปแบบการเขียน

แตกต่างกัน ข้ึนอยู่กับประเภท ของการวิจัย เนื้อเรื่อง และการออกแบบวิธีวิจัย ซ่ึงการเขียนบทท่ี 3 มี

เป็นการอธิบายให้เห็นอย่างชัดเจน สมบูรณ์ และ
กะทัดรัด เก่ียวกับวิธีการท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล โดยให้เหตุผลของการเลือกข้อมูลนั้น ๆ ข้ันตอน 

ประการ ได้แก่ ประการแรก 
ข้อมูลท่ีรวบรวมมาจะต้องตอบปัญหาการวิจัยได้ ประการท่ีสอง ระบุแหล่งท่ีมาของข้อมูลโดยละเอียด 
และประการท่ีสาม จะต้องสอดรับตามวัตถุประสงค์ของผู้วิจัยในการนําข้อมูลมาใช้    

เป็นกระบวนการท่ีจะต้องอธิบายถึง แผนงาน 
า โดยกําหนดถึงวิธีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล

มูลและการแปลความหมาย เช่น การตรวจสอบ
ข้อมูล วิธีการเก็บข้อมูล ซ่ึงอาจเป็นการสอบถาม การสังเกตการณ์ หรือการสัมภาษณ์ รวมท้ังวิธีการ
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วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยว่ามีวิธีการออกแบบอย่างไร เพ่ือให้
เหมาะสมกับข้อมูลท่ีรวบรวมมาได้ เพ่ือให้สามารถนํามาใช้ยืนยันผลการวิจัยว่าเป็นสิ่งท่ีน่าเชื่อถือ  

 โดยท่ัวไปการเขียนเนื้อหาวิธีดําเนินการวิจัยควรประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้   
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Population and sample) โดยท่ีประชากร (Population) 

หมายถึง คน สัตว์ สิ่งของ หรือข้อมูล เป็นหน่วยข้อมูลทุกหน่วยท่ีต้องการศึกษา การกล่าวถึง
ประชากร จะต้อง ระบุคุณสมบัติหรือคุณลักษณะ ขอบเขต และจํานวนของประชากรให้ชัดเจน ส่วน
กลุ่มตัวอย่าง (Sample) หมายถึง ส่วนหนึ่งของประชากรท่ีจะนํามาศึกษา ซ่ึงต้องระบุขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง วิธีการและข้ันตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยละเอียดว่าใช้วิธีการใด คัดเลือกอย่างไร และได้
กลุ่มตัวอย่างจํานวนเท่าใด   

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย (Research tools) เป็นการให้รายละเอียดเก่ียวกับเครื่องมือท่ี
ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสังเกตการณ์ (Observation 
form) แบบสัมภาษณ์ (Interview form) แบบทดสอบ (Test sheet) แบบประเมิน(Evaluation 
form) หรือเครื่องมือวิจัยอ่ืน ๆ โดยจะต้องระบุรายละเอียดของเครื่องมือว่ามีก่ีหรือประเภทก่ีฉบับ แต่
ละฉบับต้องใช้ภายใต้สภาพแวดล้อมอย่างไร ใช้ในข้ันตอนใด มีวิธีการใช้อย่างไร และนําผลไปใช้ 
อย่างไร รวมท้ังแจกแจงเก่ียวกับข้ันตอนการสร้างเครื่องมือ ตลอดจนการวิธีหาคุณภาพของเครื่องมือ 
เพ่ือให้ผู้อ่านม่ันใจว่าเครื่องมือวิจัยท่ีใช้มีมาตรฐานเชื่อถือได้   

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (Data collection) เป็นการอธิบายว่าการเก็บรวบรวมข้อมูล มี
ข้ันตอนและวิธีการอย่างไร ใช้แบบแผนการดําเนินการอะไร หรืออ้างอิงตามแบบแผนของผู้ใด ซ่ึง
จะต้องอธิบายข้ันตอนนี้อย่างชัดเจน    

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ (Data analysis and statistics) เป็นการอธิบายถึง 
วิธีการจัดกระทํากับข้อมูลท่ีได้มา เพ่ือให้ได้คําตอบตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจัย ซ่ึง
ผู้วิจัยอาจแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ ท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
ผลการวิจัย    
 สําหรับการเขียนเนื้อหาในบทนี้ อาจนําเสนอด้วยแผนภูมิหรือไดอะแกรมท่ีแสดงข้ันตอนต่าง ๆ 
ก่อนในตอนต้นบท เช่น เขียนผังไหล (Flowchart) บล็อคไดอะแกรม (Block diagram) ไดอะแกรม 
เครือข่าย (Network diagram) หรือไดอะแกรมข้ันบันได (Ladder diagram) เป็นต้น แผนภาพหลัง 
จากนั้นจึงนําเสนอรายละเอียดในแต่ละข้ัน ๆ ท้ังนี้เพ่ือนําเสนอวิธีดําเนินการวิจัยในภาพรวมเพ่ือให้ 
ผู้อ่านเข้าใจก่อนลงสู่รายละเอียด   



  
บทท่ี 4ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยเป็นบทท่ี
รูปอ่ืน ๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
จริง ในส่วนของการแปลผลนั้นควรแปลผลเฉพาะประเด็นสํา
ระมัดระวังการคัดลอกตัวเลขและการแปลความ ส่วนท่ีสํา
ผู้วิจัยเข้าไปอธิบายประกอบ  
 การวิเคราะห์ข้อมูลอาจมีอักษรย่อและสัญลั
สัญลักษณ์ก่อนท่ีจะนําเข้าสู่การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลก็ได้ ซ่ึ
นี้ จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้   
 ส่วนแรก กล่าวถึง ผลงานวิจัยท่ีเกิดข้ึน โดยพิจารณาตามวัตถุประสงค์การวิจัย ผู้วิจัยจะต้อง 
นําเสนอทีละประเด็น ๆ จนครบตามวัตถุประสงค์  
 ส่วนท่ีสอง กล่าวถึง ผลการศึกษาทางสถิติ นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในรูปของ 
ตาราง กราฟแท่ง กราฟวงกลม กราฟเส้น หรือรูปแบบอ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร   
 ส่วนท่ีสาม กล่าวถึง ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานทีละข้อ ๆ จนครบ เพ่ือสรุปว่าผลการทด
ต้องอภิปรายผล     

บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผล
suggestions)  
 เนื้อหาของบทนี้ควรประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้   

1. สรุป (Conclusions)
จะแสดงวัตถุประสงค์งานวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย และผลการวิจัยท่ีค้นพบ การเขียนเนื้อหาใน
เป็นการเขียนด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย ไม่นําเสนอตัวเลขทางสถิติท่ีซับซ้อน โดยถือว่าเป็นสรุป 
สาระสําคัญของการทําวิจัยตามวัตถุประสงค์ทีละข้อ ๆ    

2. อภิปรายผล 
ครั้งนี้จึงได้ผลเช่นนั้น ข้อค้นพบท่ีได้เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้หรือไม่ มีประเด็นสําคัญ อะไรบ้างท่ี
เป็นข้อสังเกต ในการอภิปรายผลส่วนนี้ผู้วิจัยจึงควรอภิปรายผลการวิจัยโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี และ
ผลการวิจัยต่าง ๆ ท่ีสรุปไว้ในบทท่ี 
ของผู้อ่ืนท่ีได้สรุปไว้ในบทท่ี 
ผลการวิจัยดังกล่าวหมายความว่าอย่างไร ทําไมจึงเป็นเช่นนั้น และผลการวิจัย ดังกล่าวสอดค

                  บทท่ี 3 องค์ประกอบของบทนพิน

ผลการวิจัย (Results)  
ผลการวิจัยเป็นบทท่ีนําเสนอผลการวิจัยท่ีเกิดจากการวิเคราะห์ ข้อมูลในรูปขอ

รูปอ่ืน ๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซ่ึงผู้วิจัยจะต้องนําเสนอผลการวิเคราะห์ตามความ
จริง ในส่วนของการแปลผลนั้นควรแปลผลเฉพาะประเด็นสําคัญ ๆ เท่านั้น ไม่เขียนวกวนซํ้า
ระมัดระวังการคัดลอกตัวเลขและการแปลความ ส่วนท่ีสําคัญในบทนี้ก็คือต้องไม่นําความคิดเห็นของ
ผู้วิจัยเข้าไปอธิบายประกอบ   

การวิเคราะห์ข้อมูลอาจมีอักษรย่อและสัญลักษณ์จํานวนมาก ผู้วิจัยอาจนําเสนอ
สัญลักษณ์ก่อนท่ีจะนําเข้าสู่การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลก็ได้ ซ่ึงโครงสร้างการเขียน เนื้อหาบท

ส่วนดังนี้    
กล่าวถึง ผลงานวิจัยท่ีเกิดข้ึน โดยพิจารณาตามวัตถุประสงค์การวิจัย ผู้วิจัยจะต้อง 

นําเสนอทีละประเด็น ๆ จนครบตามวัตถุประสงค์   
กล่าวถึง ผลการศึกษาทางสถิติ นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในรูปของ 

ตาราง กราฟแท่ง กราฟวงกลม กราฟเส้น หรือรูปแบบอ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร   
กล่าวถึง ผลการทดสอบสมมติฐาน (ถ้ามี) โดยการนํา

สมมติฐานทีละข้อ ๆ จนครบ เพ่ือสรุปว่าผลการทดสอบนั้นสอดคล้องตามสมมติฐานหรือไม่โดยยัง

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ (Conclusions, discussion

ควรประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้    
Conclusions)เป็นส่วนท่ีแสดงบทสรุปความสําคัญจากการวิจัย 

จะแสดงวัตถุประสงค์งานวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย และผลการวิจัยท่ีค้นพบ การเขียนเนื้อหาใน
เป็นการเขียนด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย ไม่นําเสนอตัวเลขทางสถิติท่ีซับซ้อน โดยถือว่าเป็นสรุป 
สาระสําคัญของการทําวิจัยตามวัตถุประสงค์ทีละข้อ ๆ     

อภิปรายผล (Discussions)เป็นส่วนท่ีแสดงการให้เหตุผลว่า 
ครั้งนี้จึงได้ผลเช่นนั้น ข้อค้นพบท่ีได้เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้หรือไม่ มีประเด็นสําคัญ อะไรบ้างท่ี
เป็นข้อสังเกต ในการอภิปรายผลส่วนนี้ผู้วิจัยจึงควรอภิปรายผลการวิจัยโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี และ

ยต่าง ๆ ท่ีสรุปไว้ในบทท่ี 2 ว่าผลการวิจัยมีความเหมือนหรือแตกต่างจาก แนวคิดทฤษฎี
ของผู้อ่ืนท่ีได้สรุปไว้ในบทท่ี 2 อย่างไร ซ่ึงการอภิปรายผลการวิจัยสามารถทําได้ 
ผลการวิจัยดังกล่าวหมายความว่าอย่างไร ทําไมจึงเป็นเช่นนั้น และผลการวิจัย ดังกล่าวสอดค
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นําเสนอผลการวิจัยท่ีเกิดจากการวิเคราะห์ ข้อมูลในรูปของตารางหรือใน
นําเสนอผลการวิเคราะห์ตามความ

คัญ ๆ เท่านั้น ไม่เขียนวกวนซํ้าซ้อน ต้อง
องไม่นําความคิดเห็นของ

กษณ์จํานวนมาก ผู้วิจัยอาจนําเสนออักษรย่อและ
งโครงสร้างการเขียน เนื้อหาบท

กล่าวถึง ผลงานวิจัยท่ีเกิดข้ึน โดยพิจารณาตามวัตถุประสงค์การวิจัย ผู้วิจัยจะต้อง 

กล่าวถึง ผลการศึกษาทางสถิติ นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในรูปของ 
ตาราง กราฟแท่ง กราฟวงกลม กราฟเส้น หรือรูปแบบอ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร     

โดยการนําเสนอผลการทดสอบ
บนั้นสอดคล้องตามสมมติฐานหรือไม่โดยยังไม่

iscussions and 

เป็นส่วนท่ีแสดงบทสรุปความสําคัญจากการวิจัย โดยส่วน ใหญ่
จะแสดงวัตถุประสงค์งานวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย และผลการวิจัยท่ีค้นพบ การเขียนเนื้อหาในบทนี้จะ
เป็นการเขียนด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย ไม่นําเสนอตัวเลขทางสถิติท่ีซับซ้อน โดยถือว่าเป็นสรุป 

งการให้เหตุผลว่า เพราะเหตุใดการวิจัย
ครั้งนี้จึงได้ผลเช่นนั้น ข้อค้นพบท่ีได้เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้หรือไม่ มีประเด็นสําคัญ อะไรบ้างท่ี
เป็นข้อสังเกต ในการอภิปรายผลส่วนนี้ผู้วิจัยจึงควรอภิปรายผลการวิจัยโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี และ

ว่าผลการวิจัยมีความเหมือนหรือแตกต่างจาก แนวคิดทฤษฎี
อย่างไร ซ่ึงการอภิปรายผลการวิจัยสามารถทําได้ 2 แนวทาง ได้แก่ 

ผลการวิจัยดังกล่าวหมายความว่าอย่างไร ทําไมจึงเป็นเช่นนั้น และผลการวิจัย ดังกล่าวสอดคล้องหรือ
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ขัดแย้งกับผลการวิจัยในอดีตของผู้วิจัยใดบ้าง ซ่ึงในการอภิปรายผลส่วนนี้ ผู้วิจัยสามารถเสนอความ
คิดเห็นส่วนตัวประกอบได้    

3. ข้อเสนอแนะ (Suggestions)เป็นส่วนของเนื้อหาท่ีนําเสนอความคิดเห็นของผู้วิจัย 
เพ่ือให้ผู้อ่านทราบว่าเม่ือนํางานวิจัยเรื่องนี้ไปใช้ จะมีข้อเสนอแนะสําคัญ ๆ อะไรบ้าง และถ้าจะทํา
วิจัยในครั้งต่อไปในแนวทางเดียวกันนี้ ผู้วิจัยมีประเด็นสําคัญแนะนําท่ีจะให้นักวิจัยคนอ่ืนทําอย่างไร
หรือเตรียมการอย่างไร โดยท่ัวไปการเขียนข้อเสนอแนะจะแบ่งเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ ข้อเสนอแนะ
สําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป สําหรับการเขียน
ข้อเสนอแนะการวิจัย จะต้องเป็นประเด็นท่ีเกิดข้ึนจากการทําวิจัยครั้งนี้จริง ๆ เท่านั้นไม่ควร
เสนอแนะประเด็นท่ีไม่เก่ียวข้องหรือเป็นประเด็นท่ีไม่ทําวิจัยเรื่องดังกล่าวนี้ก็เสนอแนะได้   
 
 สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพเนื้อหาของการวิจัยอาจไม่จําเป็นต้องแบ่งออกเป็น 5 บท อาจจะมี
มากกว่า 5 บทก็ได้ โดยมีส่วนประกอบท่ีแบ่งเป็นส่วนนํา ส่วนเนื้อเรื่อง และส่วนอ้างอิง เหมือน
รายงานการวิจัยเชิงปริมาณแต่ความแตกต่างอยู่ท่ีรายละเอียดของส่วนเนื้อหา กล่าวคือ เนื้อหาอาจ
ประกอบด้วยบทต่าง ๆ ดังนี้   

บทท่ี 1 บทนํา กล่าวถึงความเป็นมาของเรื่องท่ีวิจัย วัตถุประสงค์ และวิธีการวิจัย   
บทท่ี 2การทบทวนวรรณกรรม กล่าวถึงวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงรวมถึงแนวคิด ทฤษฎี 

และผลการวิจัยท่ีเก่ียวข้อง (ซ่ึงอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้)   
บทท่ี 3 และบทอ่ืน ๆ ท่ีรายงานผลการวิจัย ซ่ึงอาจจะมีหลายบท   
บทสุดท้าย สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

ตัวอย่าง การวิจัยเรื่อง “ความเชื่อและพิธีกรรมการรําผีมอญ จังหวัดปทุมธานี)” ของสุชีรา 
อินทโชติ (2553)  เนื้อหาแบ่งออกเป็น 6 บท ดังนี้   

บทท่ี 1 บทนํา   
บทท่ี 2การทบทวนวรรณกรรม 
บทท่ี 3ภูมิหลังของชาวมอญจังหวัดปทุมธานี 
บทท่ี 4ความเชื่อและพิธีกรรมของชุมชนชาวมอญ 
บทท่ี 5การรําผีมอญของชุมชนชาวมอญ 
บทท่ี 6 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ   

 นอกจากนี้การวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Research) 
ซ่ึงเป็นการวิจัยท่ีเน้นการพัฒนา เพ่ือให้เกิดการค้นพบความจริงบางประการ อาจจะนําเสนอเนื้อหา 
ได้มากกว่า 5 บทก็ได้เช่นกัน    

 


